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NIEUWSBRIEF
JAARGANG 2015 – NUMMER 1
Met de nakende aanvang van de werken aan CONVENT 22 stelllen wij u
graag onze eerste nieuwsbrief voor.
Inhoud
1.- dank voor uw steun
2.- aankondiging nieuw project in Nazareth-Eke
3.- participatie aan evenementen
- deelname aan Palingfeesten en Davitamon Classic
4.- organiseren vakantieweekend Noord-Frankrijk
5.- fiscaal voordelig schenken

1-DANK
Zonder uw financiële hulp waren we er nooit in geslaagd om het project
Convent 22 mogelijk te maken.
Van de € 125 000 die we nodig hebben voor de bouw van een
gemeenschappelijke ruimte als uitbreiding op het Convent 22 is er intussen
reeds € 80 000 beschikbaar.
Met deze een bijzondere dank aan o.a.
•
•
•
•

LIONS CLUB SEAPORT GHENT
aan alle personen en organisaties die onze KUNSTMAP ’12 X 50 voor
CONVENT 22’ aankochten
aan de talloze organisaties die ons opnamen in hun lijst-goede-doelen.
aan de honderden sympathisanten die ons met kleine of grote giften
steunden

2-NIEUW PROJECT NAZARETH–EKE
Ons idee ‘zelfstandig wonen met ondersteuning op maat’ valt ook in de
gemeente Nazareth-Eke in goede aarde.
De sociale huisvestingsmaatschappij DE VOLKSHAARD zal rond de oude
pastorie een veelvoud aan woningen bouwen. De gemeente heeft de
goedkeuring gegeven om in dit project een aantal aangepaste woningen of
studio’s ter beschikking te stellen aan mensen met ASS.
Autimismus zal bij de opstart van het project alle actoren samen brengen ter
ondersteuning van de bewoners.
Het hoofddoel is een netwerk opbouwen of verstevigen om de participatie
van de bewoners aan het maatschappelijke leven te stimuleren.
Autimismus kan ook in Nazareth-Eke rekenen op de steun van de vzw
BAKEN als garantie voor een goede zorg.

3- EVENEMENTEN
aan welke wij onze logistieke steun verleenden
PALINGFEESTEN – MARIEKERKE
Het driedaags palingfestival nodigt uit tot een toeristische, culturele,
culinaire en vooral caritatieve daguitstap voor het ‘goede doel’.
Als vzw werken wij logistiek mee aan dit evenement met het vooruitzicht ook
dit jaar een deel van de winsten te ontvangen als ondersteuning van onze
vzw en in het bijzonder van het project Convent 22.
MARIEKERKE / PINKSTERWEEKEND VAN 23-24-25 mei 2015
DAVITAMON CLASSIC
De Davitamon Classic is een tweejaarlijkse, unieke fietstocht voor jong en
oud, georganiseerd door een groep gemotiveerde wielervrienden en
vrijwilligers. In 2013 waren er 8352 deelnemers.
Bij dit laatste evenement werkten vrijwilligers van Autimismus mee en bracht
dit € 800 op voor het project.
Ook dit jaar namen wij deel en kijken wij uit naar een deel van de
sponsorkoek.
NAZARETH / ZATERDAG 25 april 2015 / Info : www.davitamonclassic.be

4-VAKANTIEWEEKEND
NOORD–FRANKRIJK
Sedert enkele jaren organiseert Autimismus een vakantieweekend voor onze
doelgroep. Bij deze krijgen we dit jaar de medewerking van AutismeCentraal.
De bestemming is ditmaal Noord-Frankrijk met een vierdaags verblijf in het
dorpje Nielles-les-Blésquin, gelegen in het Parc Naturel des 2 Caps.
Het dorpje ligt op 30 minuten van de belangrijkste steden uit de regio (Calais,
Boulogne sur Mer en Saint-Omer) en van de stranden van de Côte d’Opale.
We verblijven daar in een romantisch, gerenoveerd en goed onderhouden
kasteel.
NIELLES-LES-BLéQUIN / 7,8,9 en 10 augustus 2015.
MAXIMAAL 25 PERSONEN – KOOKOUDERS EN BEGELEIDERS
INBEGREPEN
VOOR MEER INFO – info@autimismus.be

5-FISCAAL VOORDELIG SCHENKEN
Vzw Autimismus heeft een eigen rekeningnummer waarop giften kunnen
worden gestort. Vanaf een storting van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.
Giften zijn welkom op onze bankrekening :
BE39 7370 2975 7219 op naam van AUTIMISMUS VZW
met vermelding: gift voor Autimismus.
info@autimismus.be / www.autimismus.be

